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LINGUÏSTISCHE COMPETENTIE ALGEMEEN 

C2 
Kan gebruikmaken van een volledige en betrouwbare beheersing van een heel 

gevarieerde taal om gedachten precies te formuleren, nadruk te leggen, 

onderscheid te maken en ambiguïteit uit te sluiten. Er zijn geen tekenen dat 

hij of zij beperkt wordt in wat hij of zij wil zeggen. 

C1 
Kan uiteenlopende complexe grammaticale structuren op passende 

wijze en met aanzienlijke flexibiliteit gebruiken. 

Kan een geschikte formulering uit een scala aan taal kiezen om zich 

helder uit te drukken, zonder zich te hoeven beperken in wat hij of zij 

wil zeggen. 

B2 
Kan zich helder uitdrukken zonder veel aanwijzingen dat hij of zij beperkt 

wordt in wat hij of zij wil zeggen. 

Beschikt over een voldoende gevarieerde taal om duidelijke beschrijvingen te 

geven, standpunten te formuleren en argumenten te geven zonder al te 

opvallend te hoeven zoeken naar woorden, en daarbij een aantal complexe 

zinsvormen te gebruiken. 

B1 
Beschikt over een voldoende gevarieerde taal om onvoorspelbare situaties te 

beschrijven, met redelijke nauwkeurigheid de hoofdpunten van een idee of 

probleem uit te leggen en gedachten onder woorden te brengen over abstracte 

of culturele onderwerpen zoals muziek en films. 

Beschikt over genoeg taal om zich te redden, met een woordenschat die 

voldoende is om zich, met enige aarzeling en omschrijvingen van woorden, te 

uiten over onderwerpen als familie, hobby's en interessegebieden, werk, 

reizen en actualiteiten, hoewel lexicale beperkingen tot herhaling en soms 

zelfs tot problemen met formuleren leiden. 

A2 
Beschikt over een repertoire van elementaire taal dat hem of haar in staat 

stelt met voorspelbare alledaagse situaties om te gaan, al zal hij of zij de 

boodschap vaak geweld moeten aandoen en naar woorden moeten zoeken. 

Kan beknopte alledaagse uitdrukkingen gebruiken om te voldoen aan 

eenvoudige behoeften van concrete aard, zoals persoonlijke gegevens, 

dagelijkse routines, wensen en behoeften, verzoeken om inlichtingen. 

Kan elementaire zinspatronen gebruiken en communiceren met uit het 

hoofd geleerde frasen, woordgroepen en formules over zichzelf en 

anderen, wat zij doen, plaatsen, bezittingen, enzovoort. 

Beschikt over een beperkt repertoire van korte uit het hoofd geleerde 

frasen voor voorspelbare overlevingssituaties; in niet-alledaagse situaties 

komt het regelmatig tot mislukte communicatie en misverstanden. 

A1 
Beschikt over een zeer elementair bereik van eenvoudige uitdrukkingen over 

persoonlijke gegevens en behoeften van concrete aard.  

Kan enkele elementaire structuren gebruiken in enkelvoudige zinnen met 

enige weglating of reductie van elementen. 

Pre-

A1 
Kan losse woorden en elementaire uitdrukkingen gebruiken om eenvoudige 

informatie over zichzelf te geven. 
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BEREIK VAN DE WOORDENSCHAT 

C2 
Heeft een goede beheersing van een breed lexicaal repertoire met inbegrip 

van idiomatische uitdrukkingen en uitdrukkingen uit de spreektaal; toont zich 

bewust van betekenisconnotaties op verschillende niveaus. 

C1 
Heeft een goede beheersing van een breed repertoire aan woorden, waardoor 

hiaten in de woordenschat gemakkelijk kunnen worden gedicht met 

omschrijvingen; er is weinig sprake van zichtbaar zoeken naar uitdrukkingen 

en van vermijdingsstrategieën. 

Kan in bijna alle situaties kiezen uit meerdere opties in zijn of haar 

woordenschat door gebruik te maken van synoniemen en zelfs minder 

gebruikelijke woorden. 

Heeft een goede beheersing van idiomatische uitdrukkingen en uitdrukkingen 

uit de spreektaal; kan vrij goed met woorden spelen. 

Kan het bereik van technische woordenschat en idiomatische 

uitdrukkingen dat gebruikelijk is in zijn of haar specialisatiegebied 

begrijpen en correct gebruiken. 

B2 
Kan de belangrijkste technische terminologie in zijn of haar vakgebied 

begrijpen en gebruiken bij het bespreken van zijn of haar specialisatie 

met andere deskundigen. 

Beschikt over een goed bereik aan woordenschat voor zaken die verband 

houden met zijn of haar vakgebied en de meeste algemene onderwerpen. 

Kan variatie aanbrengen in formuleringen om te veel herhaling te voorkomen, 

al kunnen hiaten in de woordenschat nog wel tot aarzeling en omschrijving 

leiden.  

Kan de passende collocaties van veel woorden in de meeste contexten tamelijk 

stelselmatig produceren. 

Kan veel van de specialistische woordenschat in zijn of haar vakgebied 

begrijpen en gebruiken, maar heeft problemen met specialistische 

terminologie daarbuiten. 

B1 
Heeft een goed woordenschatbereik met betrekking tot vertrouwde 

onderwerpen en alledaagse situaties. 

Beschikt over voldoende woorden om zich, met enige omschrijvingen, te uiten 

over de meeste onderwerpen die betrekking hebben op het dagelijks leven, 

zoals familie, hobby's en interesses, werk, reizen en actualiteiten. 

A2 
Beschikt over voldoende woorden om alledaagse handelingen uit te voeren die 

betrekking hebben op vertrouwde situaties en onderwerpen. 

Beschikt over voldoende woorden om elementaire communicatiebehoeften tot 

uiting te brengen.  

Beschikt over voldoende woorden om primaire levensbehoeften te vervullen. 

A1 
Heeft een elementaire woordenschat die bestaat uit woorden en frasen met 

betrekking tot bepaalde concrete situaties. 

Pre-

A1 
Geen descriptoren beschikbaar 
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GRAMMATICALE NAUWKEURIGHEID 

C2 
Blijft grammaticaal meester van complexe taal, ook wanneer de aandacht 

elders is gericht (bijvoorbeeld op vooruitdenken of het monitoren van de 

reacties van anderen). 

C1 
Handhaaft consequent een hoge mate van grammaticale correctheid; 

fouten zijn zeldzaam en moeilijk aan te wijzen. 

B2 
Goede beheersing van de grammatica. Incidentele vergissingen, niet-

stelselmatige fouten en kleine onvolkomenheden in de zinsstructuur kunnen 

nog voorkomen, maar zijn zeldzaam en worden meestal achteraf verbeterd. 

Toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica. Maakt geen 

vergissingen die tot misverstanden leiden. 

Heeft een goede beheersing van eenvoudige taalstructuren en sommige 

complexe grammaticale vormen, hoewel hij of zij geneigd is complexe 

structuren op een starre manier te gebruiken met enige onnauwkeurigheid. 

B1 
Communiceert redelijk nauwkeurig in vertrouwde omstandigheden; vertoont 

over het algemeen een goede grammaticale beheersing hoewel met 

merkbare invloed vanuit de moedertaal. Fouten komen voor, maar het is 

duidelijk wat hij of zij probeert uit te drukken. 

Maakt met een redelijke mate van nauwkeurigheid gebruik van een repertoire 

van veelgebruikte ‘routines’ en patronen die verbonden zijn met meer 

voorspelbare situaties. 

A2 
Gebruikt bepaalde eenvoudige constructies correct, maar maakt nog 

stelselmatig elementaire fouten; toch is meestal wel duidelijk wat hij of zij 

probeert te zeggen. 

A1 
Toont slechts beperkte beheersing van enkele eenvoudige grammaticale 

constructies en zinspatronen in een geleerd repertoire. 

Pre-

A1 
Kan zeer eenvoudige beginselen van woordvolgorde toepassen in korte 

uitspraken. 
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BEHEERSING VAN DE WOORDENSCHAT 

C2 Consequent correct en toepasselijk woordgebruik. 

C1 
Gebruikt minder algemene woorden idiomatisch en passend. 

Incidentele kleine vergissingen, maar geen echte fouten in woordkeuze. 

B2 Trefzekerheid in woordkeuze is over het algemeen hoog, al komen enige 

verwarring en onjuiste woordkeuze wel voor zonder de communicatie in de 

weg te staan. 

B1 
Goede beheersing van elementaire woordenschat, al doen zich nog wel grote 

fouten voor wanneer meer complexe gedachten worden ontvouwd of niet-

vertrouwde onderwerpen en situaties aan de orde zijn. 

Gebruikt een breed scala van eenvoudige woorden op passende wijze bij 

het bespreken van vertrouwde onderwerpen. 

A2 Kan een beperkt repertoire hanteren om te voorzien in concrete alledaagse 

behoeften. 

A1 Geen descriptoren beschikbaar 

Pre-

A1 

Geen descriptoren beschikbaar 
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FONOLOGISCHE BEHEERSING 

 ALGEMENE 

FONOLOGISCHE 

BEHEERSING 

KLANK-

ARTICULATIE 

PROSODISCHE 

KENMERKEN 

C2 Kan het volledige scala 

van fonologische 

kenmerken in de doeltaal 

met een hoge mate van 

beheersing gebruiken – 

met inbegrip van 

prosodische kenmerken 

zoals klemtoon op woord- 

en zinsniveau, ritme en 

intonatie – zodat de fijne 

nuances van zijn of haar 

boodschap duidelijk en 

nauwkeurig zijn. De 

verstaanbaarheid en de 

effectieve overdracht en 

versterking van de 

betekenis worden op 

geen enkele manier 

beïnvloed door 

accentkenmerken die 

kunnen zijn 

overgehouden uit een 

andere taal of andere 

talen. 

Kan vrijwel alle klanken 

van de doeltaal 

duidelijk en nauwkeurig 

articuleren. 

Kan toepasselijk en 

effectief gebruikmaken 

van prosodische 

kenmerken 

(bijvoorbeeld 

klemtoon, ritme en 

intonatie) om fijnere 

betekenisnuances over 

te brengen 

(bijvoorbeeld om te 

differentiëren en te 

benadrukken). 

C1 Kan gebruikmaken van 

het volledige scala van 

fonologische kenmerken 

in de doeltaal met 

voldoende beheersing om 

volledig verstaanbaar te 

zijn. Kan vrijwel alle 

klanken van de doeltaal 

articuleren; sommige 

kenmerken van een 

accent dat is 

overgehouden uit een 

andere taal of andere 

talen kunnen merkbaar 

zijn, maar dit is niet van 

invloed op de 

verstaanbaarheid. 

Kan vrijwel alle klanken 

van de doeltaal met 

een hoge mate van 

beheersing articuleren. 

Hij of zij kan zichzelf 

meestal verbeteren als 

hij of zij een klank 

hoorbaar verkeerd 

uitspreekt. 

Kan een vloeiend, 

verstaanbaar gesproken 

discours produceren 

met slechts af en toe 

een wat mindere 

beheersing van 

klemtoon, ritme en/of 

intonatie, wat niet van 

invloed is op de 

verstaanbaarheid of 

effectiviteit. 

Kan variëren in 

intonatie en de juiste 

klemtoon leggen om 

precies uit te drukken 

wat hij of zij wil zeggen. 
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B2 Kan in het algemeen een 

passende intonatie 

gebruiken, de juiste 

klemtoon leggen en 

afzonderlijke klanken 

duidelijk articuleren; het 

accent wordt meestal 

beïnvloed door een 

andere taal of andere 

talen die hij of zij 

spreekt, maar dit heeft 

weinig of geen effect op 

de verstaanbaarheid. 

Kan een groot deel van 

de klanken in de 

doeltaal duidelijk 

articuleren in langere 

spreekbeurten; is 

volledig verstaanbaar 

ondanks een aantal 

stelselmatige 

uitspraakfouten. 

Kan generaliseren 

vanuit zijn of haar 

repertoire om de 

fonologische 

kenmerken van de 

meeste niet-

vertrouwde woorden 

(bijvoorbeeld 

klemtoon) redelijk 

nauwkeurig te 

voorspellen 

(bijvoorbeeld tijdens 

het lezen). 

Kan gebruikmaken van 

prosodische kenmerken 

(bijvoorbeeld klemtoon, 

intonatie, ritme) om de 

boodschap die hij of zij 

wil overbrengen te 

ondersteunen, hoewel 

er enige invloed is van 

andere talen die hij of 

zij spreekt. 

B1 De uitspraak is in het 

algemeen verstaanbaar; 

de intonatie en klemtoon 

op zowel uitspraak- als 

woordniveau vormen 

geen hindernis voor 

begrip. Het accent wordt 

meestal beïnvloed door 

een andere taal of andere 

talen die hij of zij 

spreekt. 

Is in het algemeen 

helemaal verstaanbaar, 

ondanks regelmatige 

uitspraakfouten van 

afzonderlijke klanken 

en woorden waarmee 

hij of zij minder 

vertrouwd is. 

Kan zijn of haar 

boodschap op een 

verstaanbare manier 

overbrengen ondanks 

een sterke invloed van 

een andere taal of 

andere talen die hij of 

zij spreekt op de 

klemtoon, de intonatie 

en/of het ritme. 

A2 De uitspraak is meestal 

duidelijk genoeg om te 

worden verstaan, maar 

gesprekspartners zullen 

af en toe om herhaling 

moeten vragen.  

Een sterke invloed van 

een andere taal of andere 

talen die hij of zij spreekt 

op de klemtoon, het 

ritme en de intonatie, kan 

van invloed zijn op de 

verstaanbaarheid en kan 

de medewerking van 

gesprekspartners 

vereisen. Toch is de 

uitspraak van vertrouwde 

woorden duidelijk. 

De uitspraak is in het 

algemeen verstaanbaar 

bij communicatie in 

eenvoudige alledaagse 

situaties, mits de 

gesprekspartner zich 

inspant om specifieke 

klanken te verstaan. 

Stelselmatige 

uitspraakfouten van 

fonemen hinderen de 

verstaanbaarheid niet, 

mits de 

gesprekspartner zich 

inspant om de invloed 

van de taalachtergrond 

van de spreker op de 

uitspraak te herkennen 

en zich hieraan aan te 

passen. 

Kan de prosodische 

kenmerken van 

alledaagse woorden en 

frasen verstaanbaar 

gebruiken, ondanks een 

sterke invloed van een 

andere taal of andere 

talen die hij of zij 

spreekt op de 

klemtoon, de intonatie 

en/of het ritme. 

Prosodische kenmerken 

(bijvoorbeeld klemtoon) 

zijn toereikend voor 

vertrouwde, alledaagse 

woorden en eenvoudige 

uitspraken. 
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A1 De uitspraak van een zeer 

beperkt repertoire van 

aangeleerde woorden en 

frasen kan worden verstaan 

met enige inspanning door 

gesprekspartners die 

gewend zijn om te gaan met 

sprekers van de betreffende 

taalgroep. Kan een beperkt 

bereik van klanken correct 

reproduceren, evenals de 

klemtoon in eenvoudige, 

vertrouwde woorden en 

frasen. 

Kan klanken in de 

doeltaal reproduceren 

met zorgvuldige 

begeleiding. 

Kan een beperkt aantal 

klanken articuleren, 

met als gevolg dat de 

spraak alleen 

verstaanbaar is als de 

gesprekspartner helpt 

(bijvoorbeeld door de 

klank correct te 

herhalen en te vragen 

om herhaling van 

nieuwe klanken). 

Kan de prosodische 

kenmerken van een 

beperkt repertoire 

van eenvoudige 

woorden en frasen 

verstaanbaar 

gebruiken, ondanks 

een zeer sterke 

invloed van een 

andere taal of andere 

talen die hij of zij 

spreekt op de 

klemtoon, de 

intonatie en/of het 

ritme; de 

gesprekspartner 

moet welwillend zijn. 
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ORTHOGRAFISCHE BEHEERSING 

C2 
De geschreven tekst is orthografisch foutloos. 

C1 
Lay-out, alinea-indeling en leestekengebruik zijn consistent en bevorderen de 

leesbaarheid.  

De spelling is correct, afgezien van een enkele verschrijving. 

B2 
Kan heldere, begrijpelijke, doorlopende tekst produceren die voldoet aan 

standaardconventies voor lay-out en alinea-indeling. 

Spelling en leestekengebruik zijn redelijk correct maar kunnen invloeden van 

moedertaal verraden. 

B1 
Kan heldere doorlopende tekst produceren die over het algemeen helemaal 

te begrijpen is. 

Spelling, leestekengebruik en lay-out zijn veelal correct genoeg om te kunnen 

worden gevolgd. 

A2 
Kan korte zinnen over alledaagse onderwerpen overschrijven, bijvoorbeeld een 

routebeschrijving. 

Kan fonetisch redelijk correct (maar niet noodzakelijkerwijs helemaal in de 

standaardspelling) korte woorden opschrijven uit zijn of haar gesproken 

woordenschat. 

A1 
Kan vertrouwde woorden en korte frasen overschrijven, bijvoorbeeld 

eenvoudige aanwijzingen of instructies, namen van alledaagse dingen, namen 

van winkels en regelmatig gebruikte standaardzinnetjes. 

Kan zijn of haar adres, nationaliteit, en andere persoonlijke gegevens 

spellen.  

Kan elementaire leestekens gebruiken (bijvoorbeeld punten en 

vraagtekens). 

Pre-

A1 
Geen descriptoren beschikbaar 
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SOCIOLINGUÏSTISCHE TREFZEKERHEID 

C2 
Kan doeltreffend en natuurlijk bemiddelen tussen sprekers van de doeltaal en 

die van zijn of haar eigen gemeenschap, rekening houdend met sociaal-

culturele en sociolinguïstische verschillen. 

Heeft een goede beheersing van idiomatische uitdrukkingen en uitdrukkingen 

uit de spreektaal, en is zich bewust van betekenisconnotaties op verschillende 

niveaus. 

Erkent nagenoeg alle sociolinguïstische en sociaal-culturele implicaties van de 

taal die wordt gebruikt door vaardige gebruikers van de doeltaal en kan daarop 

adequaat reageren. 

Kan, zowel mondeling als schriftelijk, effectief gebruikmaken van een 

grote verscheidenheid aan verfijnde taal om een opdracht te geven, te 

argumenteren, te overtuigen, te ontmoedigen, te onderhandelen en 

raad te geven. 

C1 
Kan een breed scala van idiomatische uitdrukkingen en uitdrukkingen uit de 

spreektaal herkennen en heeft daarbij oog voor registerveranderingen; 

heeft echter zo nu en dan behoefte aan bevestiging van details, vooral als 

het accent niet vertrouwd is. 

Kan humor, ironie en impliciete culturele verwijzingen begrijpen en 

betekenisnuances oppikken. 

Kan films volgen waarin een aanzienlijke hoeveelheid plat taalgebruik en 

idiomatische uitdrukkingen wordt gebruikt. 

Kan taal flexibel en doeltreffend gebruiken voor sociale doeleinden, met 

inbegrip van emotioneel, dubbelzinnig en humoristisch taalgebruik. 

Kan zijn of haar mate van formaliteit (register en stijl) afstemmen op de 

sociale context: formeel, informeel of spreektalig, al naargelang wat gepast 

is, en een consistent register handhaven. 

Kan kritische opmerkingen inkaderen of op diplomatische wijze aangeven het 

ergens sterk mee oneens te zijn. 
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B2 
Kan met enige inspanning groepsdiscussies volgen en daaraan bijdragen, 

zelfs wanneer er snelle spreektaal wordt gebruikt. 

Kan sociaal-culturele/sociolinguïstische aanwijzingen herkennen en 

interpreteren en zijn of haar linguïstische uitdrukkingsvormen bewust 

aanpassen om zich uit te drukken op een manier die past bij de situatie. 

Kan zich vol vertrouwen, helder en beleefd uitdrukken in een formeel of 

informeel register, afgestemd op de situatie en de betrokkenen. 

Kan zijn of haar manier van uitdrukken aanpassen om enig onderscheid te 

maken tussen formele en informele registers, maar doet dat mogelijk niet 

altijd op passende wijze. 

Kan betrekkingen onderhouden met gebruikers van de doeltaal 

zonder hen onbedoeld te amuseren of te irriteren en zonder hen te 

verplichten zich anders te gedragen dan zij tegenover een andere 

vaardige gebruiker van die taal zouden doen.  

Kan zich in situaties op gepaste wijze uitdrukken en weet flagrante 

fouten in de formulering te vermijden. 

B1 
Kan een breed scala van taalfuncties uitvoeren en beantwoorden met 

de meest voorkomende exponenten in een neutraal register. 

Is zich bewust van de belangrijkste beleefdheidsconventies en handelt ernaar. 

Is zich bewust van en let op tekenen van de belangrijkste verschillen in 

gewoonten, gebruiken, houdingen, waarden en overtuigingen tussen de 

betrokken gemeenschap en die van hem- of haarzelf. 

A2 
Kan elementaire taalfuncties uitvoeren en beantwoorden, zoals informatie-

uitwisseling en verzoeken om inlichtingen, en kan op eenvoudige wijze 

meningen en houdingen uitdrukken. 

Kan op eenvoudige maar doeltreffende wijze sociale contacten aangaan met 

gebruikmaking van de eenvoudigste gangbare uitdrukkingen en door 

elementaire routines te volgen. 

Kan zeer korte sociale uitwisselingen aangaan en daarbij gebruikmaken 

van alledaagse beleefde begroetingen en aansprekingen.  

Kan onder andere uitnodigen, suggesties opperen en verontschuldigingen 

aanbieden, en daarop reageren. 

A1 
Kan elementair sociaal contact leggen door gebruik te maken van de 

eenvoudigste alledaagse beleefdheidsvormen: begroeting en afscheid; 

voorstellen; alstublieft, dankuwel en sorry zeggen, enzovoort. 

Pre-

A1 
Geen descriptoren beschikbaar 
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FLEXIBILITEIT 

C2 
Toont grote flexibiliteit bij het herformuleren van ideeën in andere 

taalvormen om nadruk te leggen of onderscheid te maken naar situatie, 

gesprekspartner, enzovoort en om dubbelzinnigheid weg te nemen. 

C1 
Kan een positieve indruk maken op een doelgroep door effectief te variëren 

met uitdrukkingsstijl en zinslengte, gebruik van gevorderde woordenschat en 

woordvolgorde. 

Kan zijn of haar manier van uitdrukken aanpassen om mate van 

betrokkenheid of aarzeling, vertrouwen of onzekerheid uit te drukken. 

B2 
Kan wat hij of zij zegt en de manier van uitdrukken aanpassen aan de 

situatie en de ontvanger, en een mate van formaliteit kiezen die in de 

omstandigheden toepasselijk is. 

Kan zich aanpassen aan de veranderingen van richting, stijl en nadruk die 

normaliter voorkomen in een gesprek. 

Kan variëren in de formulering van wat hij of zij wil zeggen. 

Kan een idee anders formuleren om een punt te benadrukken of uit te leggen. 

B1 
Kan zijn of haar uitdrukking aanpassen om minder alledaagse en zelfs 

moeilijke situaties te hanteren. 

Kan een breed scala van eenvoudige taal flexibel inzetten om veel te zeggen 

van wat hij of zij wil. 

A2 
Kan goed ingestudeerde en gememoriseerde eenvoudige frasen 

aanpassen aan bepaalde omstandigheden door beperkte lexicale 

substitutie. 

Kan geleerde frasen uitbreiden door hun elementen iets anders te combineren. 

A1 
Geen descriptoren beschikbaar 

Pre-

A1 
Geen descriptoren beschikbaar 
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HET WOORD NEMEN (DE BEURT NEMEN) 

Opmerking: Deze schaal is ook te vinden onder Interactieve strategieën. 

C2 
Geen descriptoren beschikbaar: zie C1 

C1 
Kan een toepasselijke frase kiezen uit een paraat scala van gespreksfuncties 

om zijn of haar opmerkingen zo in te leiden dat de aandacht van de 

toehoorders wordt getrokken, of om tijd te winnen en de aandacht vast te 

houden tijdens het nadenken. 

B2 
Kan op toepasselijke wijze ingrijpen in een discussie en daarvoor de juiste taal 

gebruiken.  

Kan op gepaste wijze een gesprek beginnen, onderhouden en beëindigen, en 

daarbij doeltreffend beurten nemen. 

Kan een gesprek beginnen, op de juiste ogenblikken zijn of haar beurt nemen 

en de conversatie beëindigen wanneer dat nodig is, zij het niet altijd op 

elegante wijze. 

Kan standaardzinnen gebruiken (bijvoorbeeld ‘Dat is een moeilijk te 

beantwoorden vraag’) om tijd te winnen en de beurt te behouden tijdens het 

zoeken naar woorden. 

B1 
Kan ingrijpen in een discussie over een vertrouwd onderwerp en de juiste frase 

gebruiken om aan het woord te komen. 

Kan een eenvoudig rechtstreeks gesprek beginnen, gaande houden en 

beëindigen over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. 

A2 
Kan eenvoudige technieken toepassen om een kort gesprek te beginnen, 

gaande te houden of te beëindigen.  

Kan een eenvoudig rechtstreeks gesprek beginnen, gaande houden en 

beëindigen. 

Kan om aandacht vragen. 

A1 
Geen descriptoren beschikbaar 

Pre-

A1 
Geen descriptoren beschikbaar 
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THEMATISCHE ONTWIKKELING 

C2 Kan de conventies van het betreffende tekstsoort met voldoende flexibiliteit 

gebruiken om complexe ideeën op een effectieve manier over te brengen, de 

aandacht van de lezer met gemak vast te houden en alle communicatieve 

doelstellingen te verwezenlijken. 

C1 Kan de conventies van het betreffende teksttype gebruiken om de aandacht 

van de lezer vast te houden en complexe ideeën over te brengen. 

Kan uitvoerige beschrijvingen geven en verhalen vertellen, en daarin 

subthema’s integreren, bepaalde punten uitwerken en met een 

passende conclusie afronden. 

Kan een geschikte inleiding en conclusie schrijven voor een lange, complexe 

tekst.  

Kan hoofdpunten uitvoerig uitwerken en ondersteunen met aanvullende 

punten, redenen en relevante voorbeelden. 

B2 Kan een argument stelselmatig opbouwen met de juiste benadrukking van 

belangrijke punten en relevante ondersteunende details. 

Kan op overtuigende wijze complexe redeneringen presenteren en 

beantwoorden. 

Kan de conventionele structuur van de betreffende communicatieve taak volgen 

bij het overbrengen van zijn of haar ideeën. 

Kan een heldere beschrijving geven of een duidelijk verhaal vertellen, en 

daarbij de hoofdpunten uitwerken en ondersteunen met relevante 

aanvullende punten en voorbeelden. 

Kan een heldere argumentatie ontwikkelen en daarbij zijn of haar 

gezichtspunten tamelijk uitvoerig uitwerken en ondersteunen met aanvullende 

punten en relevante voorbeelden. 

Kan de voor- en nadelen van verschillende opties uiteenzetten.  

Kan duidelijk het verschil aangeven tussen feiten en meningen. 

B1 Kan de chronologische volgorde in een verhalende tekst duidelijk aangeven. 

Kan een argument zo goed ontwikkelen dat het meestal probleemloos 

kan worden gevolgd. 

Toont zich bewust van de conventionele structuur van het betreffende 

tekstsoort bij het overbrengen van zijn of haar ideeën. 

Kan redelijk vloeiend een helder verhaal vertellen of een heldere beschrijving 

geven in de vorm van een lineaire opeenvolging van punten. 

A2 Kan een verhaal vertellen of iets beschrijven als een simpele opsomming van 

punten. 

Kan ergens een voorbeeld van geven in een zeer eenvoudige tekst met behulp 

van 'zoals' of 'bijvoorbeeld'. 

Geen descriptoren beschikbaar 

A1 Geen descriptoren beschikbaar 

Pre-

A1 

Geen descriptoren beschikbaar 
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COHERENTIE EN COHESIE 

C2 
Kan samenhangende tekst produceren en daarbij volledig en toepasselijk 

gebruik maken van uiteenlopende ordeningspatronen en een breed scala van 

cohesie-bevorderende elementen. 

C1 
Kan duidelijke, vloeiende, goed gestructureerde taal produceren, die getuigt 

van een goede beheersing van ordeningspatronen, verbindingswoorden en 

cohesie-bevorderende elementen. 

Kan goed geordende, samenhangende tekst produceren door gebruik te maken 

van een verscheidenheid aan cohesie-bevorderende elementen en 

ordeningspatronen. 

B2 
Kan een groot aantal verbindingswoorden doelmatig gebruiken om de 

verhoudingen tussen ideeën helder aan te geven. 

Kan gebruikmaken van een beperkt aantal cohesie-bevorderende elementen 

om zijn of haar uitingen te verbinden tot een helder, coherent discours, 

hoewel in een langere bijdrage sprake kan zijn van een zekere 

‘springerigheid’. 

Kan tekst produceren die in het algemeen goed geordend en samenhangend is, 

door gebruik te maken van een scala aan verbindingswoorden en cohesie-

bevorderende elementen. 

Kan langere teksten structureren in duidelijke, logische alinea's. 

B1 
Kan een tegenargument introduceren in een eenvoudige discursieve tekst 

(bijvoorbeeld met 'echter'). 

Kan een reeks kortere, op zichzelf staande eenvoudige elementen verbinden tot 

een samenhangende lineaire opeenvolging van punten. 

Kan langere zinnen vormen en deze met elkaar verbinden met behulp van 

een beperkt aantal cohesie-bevorderende elementen, bijvoorbeeld in een 

verhaal.  

Kan een eenvoudige, logische alineaverdeling aanbrengen in een langere 

tekst. 

A2 
Kan de meest voorkomende verbindingswoorden gebruiken om enkelvoudige 

zinnen te verbinden om een verhaal te vertellen of iets te beschrijven als een 

eenvoudige opsomming van punten. 

Kan woordgroepen verbinden met eenvoudige voegwoorden als ‘en’, ‘maar’ en 

‘omdat’. 

A1 
Kan woorden of woordgroepen met elkaar verbinden met heel 

elementaire lineaire verbindingswoorden als ‘en’ of ‘toen'. 

Pre-

A1 

Geen descriptoren beschikbaar 
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PROPOSITIONELE NAUWKEURIGHEID 

C2 
Kan fijnere betekenisnuances precies overbrengen door redelijk accuraat 

gebruik te maken van een breed scala van kwalificerende elementen (zoals 

bijwoorden van gradatie en beperkende bijzinnen). 

Kan benadrukken, onderscheid maken en dubbelzinnigheid wegnemen. 

C1 
Kan meningen en uitspraken precies kwalificeren met betrekking tot 

bijvoorbeeld de mate van zekerheid/onzekerheid, geloofwaardigheid/twijfel, 

waarschijnlijkheid, enzovoort. 

Kan effectief gebruikmaken van linguïstische modaliteit om aan te geven hoe 

sterk een bewering, argument of standpunt is. 

B2 
Kan gedetailleerde informatie betrouwbaar doorgeven. 

Kan de essentiële punten communiceren, zelfs in veeleisende situaties, hoewel 

het in zijn of haar taal ontbreekt aan uitdrukkingskracht en idioom. 

B1 
Kan de hoofdpunten van een idee of probleem uitleggen met een redelijke 

mate van nauwkeurigheid. 

Kan simpele, directe informatie van onmiddellijk belang overbrengen en 

daarbij duidelijk maken welk punt hij of zij het belangrijkst vindt. 

Kan de belangrijkste punten die hij of zij wil overbrengen, begrijpelijk 

verwoorden. 

A2 
Kan overbrengen wat hij of zij wil zeggen in een eenvoudige rechtstreekse 

uitwisseling van beperkte informatie over vertrouwde en alledaagse zaken, 

maar moet in andere situaties de boodschap meestal wat geweld aandoen. 

A1 
Kan elementaire informatie over persoonlijke gegevens en behoeften van 

concrete aard op een eenvoudige manier overbrengen. 

Pre-

A1 
Kan zeer elementaire informatie over persoonlijke gegevens op een eenvoudige 

manier overbrengen. 
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VLOEIENDHEID 

C2 
Kan zich langere tijd uitdrukken met een natuurlijke, moeiteloze taalstroom 

zonder aarzelingen. Pauzeert alleen om na te denken over precies de juiste 

woorden om zijn of haar gedachten uit te drukken of om toepasselijke 

voorbeelden of verklaringen te vinden. 

C1 
Kan zich vrijwel moeiteloos vloeiend en spontaan uitdrukken. Slechts een 

begripsmatig moeilijk onderwerp kan een natuurlijke, vloeiende taalstroom 

hinderen. 

B2 
Kan spontaan communiceren en vertoont daarbij vaak opmerkelijke 

vloeiendheid en uitdrukkingsgemak, ook in langere complexe teksten. 

Kan langere stukken tekst produceren in een redelijk gelijkmatig tempo; 

hoewel hij of zij kan aarzelen tijdens het zoeken naar patronen en 

uitdrukkingen, zijn er weinig opvallend lange pauzes. 

Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met 

gebruikers van de doeltaal goed mogelijk is zonder dat dit voor een van 

de partijen belastend is. 

B1 
Kan zich betrekkelijk gemakkelijk uitdrukken. Ondanks enige problemen met 

formuleren, die tot pauzes en ‘doodlopende wegen’ leiden, kan hij of zij 

zonder hulp doeltreffend verder gaan. 

Kan op verstaanbare wijze doorpraten, ook al is heel duidelijk sprake van 

pauzes voor grammaticale en lexicale planning en herstel, vooral in langere 

vrij geproduceerde stukken tekst. 

A2 
Kan zich in korte uitingen verstaanbaar maken, ondanks heel duidelijke 

onderbrekingen, valse starts en herformuleringen. 

Kan frasen over vertrouwde onderwerpen met voldoende gemak 

construeren om korte interacties te hanteren, ondanks heel duidelijke 

aarzelingen en valse starts. 

A1 
Kan zeer korte, geïsoleerde, voornamelijk kant-en-klare uitingen hanteren, met 

veel onderbrekingen om naar uitdrukkingen te zoeken, minder vertrouwde 

woorden uit te spreken en de communicatie te herstellen. 

Pre-

A1 
Kan zeer korte, geïsoleerde, ingeoefende uitingen hanteren en gebruikt daarbij 

zo nodig gebaren en hulpsignalen. 

 


